Andreea Demirgian
Fluturii făcură întocmai.
- Acum, zise zâna cea mică, după
mine, la Prinţul Lalea.
Prinţul Lalea nu dormea. Stătea cu
ochii spre stele. Când văzu aşa mulţi
fluturi venind spre el se şi sperie.
- Ce... Ce se întâmplă, zise el cu
jumătate de gură.
- Ai zis că vrei să cânţi, spuse zâna.
- Da!
- De ce vrei să cânţi?
- Pentru că nu există nimic mai
frumos decât Muzica Lumii. Pentru
că doar cei atenţi pot s-o audă. Pentru că vreau să fiu şi eu o parte din
ceva atât de frumos. Nu pot să fiu o
simplă floare, oricât aş fi eu de Prinţ.
- Bine, spuse zâna, m-ai convins că
nu e doar un capriciu.
- Ce e acela un capriciu? vru să ştie
prinţul.

Povești de spus pe lună plină
- Aşaaaa, o dorinţă pe care cineva
şi-o pune doar din plictiseală. Un vis
gol pe dinăuntru. Ca o nucă seacă,
îi explică zâna. Ştii cum e cu nucile
seci?
- Nu, recunoscu Prinţul Lalea.
- Pe dinafară par nuci bune. Când
treci de coajă însă, vezi că n-au
nimic pe dinăuntru. Aşa e şi cu capriciile. Deci, te vom face arbore. Vei
fi de azi înainte Arborele de Lalea.
Vei avea frunze în formă de liră şi în
fiecare noapte, vei da tonul Muzicii
Lumii, împreună cu Vântul de Seară.

Unul câte unul, cei o sută de fluturi
trecură pe deasupra Prinţului Lalea
şi lăsară să cadă boabele de rouă
culese de pe florile arborelui de lalea.
Şi cu fiecare strop de apă fermecată,
Prinţul Lalea creştea. Tulpina lui se
făcea din ce în ce mai mare şi mai
puternică. Ramuri tinere se îndreptau spre lumina dimineţii şi sute de
frunze în formă de liră se desfăceau,
una dupa alta, de pe crengile cele
noi. Cerul era deja albastru când
Prinţul Lalea începu să înflorească.
Florile galbene îi acoperiră coroana
şi când şi cea din urmă fu gata să se
deschidă, Vântul de Dimineaţă se
opri pe loc, mirat de atâta frumuseţe.
- Vai, spuse el, trebuie neapărat să-i
spun fratelui meu, Vântul de Seară,
ce arbore minunat a înflorit în Regatul Florilor... Nici n-o să-i vină să
creadă când am să-i povestesc.
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De-atunci, în nopţile de mai, când
Vântul de Seară adie uşor printre
frunzele în formă de liră, Prinţul Lalea începe să cânte, dând tonul Muzicii Lumii. Şi cu el cântă şi stelele şi
Luna, şi, din toate florile din Regat,
doar păpădiile care n-au somn încep
să se ridice prin aer şi să danseze în
piruete largi pe cea mai frumoasă
dintre toate muzicile de pe pământ.
Cu ele dansează şi licuricii până în
zori, când zânele dimineţii vin şi-i
trimit pe toţi la culcare. Cât despre
doctorul Muşeţel, el încă umblă
prin lume, cu Vântul de Dimineaţă,
să le spună tuturor celor ce visează,
că visele cele mai frumoase pînă la
urmă se împlinesc, mai ales atunci
când nu sunt doar capricii...
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